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Voor het eerst naar de kleuterschool 

 
Naar de kleuterschool gaan is in het leven van elk 

kind een ingrijpende verandering. Van de 

huiselijke, vertrouwde omgeving naar de 

kleuterschool is een toch wel grote stap. 
 

 

Een goede voorbereiding kan heel wat probleempjes voorkomen 

 

• Laat jouw kind al eens enkele uurtjes bij familie of vrienden. Zo leert het 

vertrouwen te krijgen en te geloven dat een ouder altijd terugkomt. 

 

• Probeer op voorhand met jouw kind een bezoekje te brengen aan de 

kleuterschool. Dat kan via een afspraak, op onthaaldagen (in april en 

augustus: zie kalender op de schoolwebsite) of op het 

inschrijvingsmoment.  

 

Maak dan gerust enkele afspraken met de juf i.v.m.: 

o Waterbeker meebrengen 

o Al dan niet blijven eten over de middag (warme maaltijd: zie 

menu op de schoolwebsite of boterhammen) 

o Voor- en naschoolse opvang/ afhaling/ rij/… 

o Middagdutje (dat kan van 12u – 12.45u) : enkel voor peuters 

 

• Lees met jouw kind een leuk boekje over de 1ste schooldag 

 

• Vertel af en toe iets over de school : over de andere kinderen, het 

speelgoed, wat er allemaal gebeurt, wat de juf doet,… 

 

• Kom de school eens voorbij of piep eens door de kleuterpoort. 

 

• Zorg ervoor dat het voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel 

een middagdutje kan doen. Laat het ook wennen aan het uur van 

opstaan. 

 

• Ga samen een schooltasje kopen. 
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• Neem samen met je kind deel aan het vaste probeermoment.  Dit gaat 

door kort vóór de instapdatum, telkens in de voormiddag van 8.15u tot 

10.10u.  Jullie kind mag dan komen kennismaken met de vriendjes van 

de klas, de klashoeken verkennen en een klasactiviteitje meepikken.  

De juf nodigt je daar voor uit. 

 

De 1ste schooldag 

 

• Op de 1ste schooldag sta je best tijdig op en ontbijt je rustig samen met 

jouw kind. 

 

• De eerste schooldag nemen we rustig afscheid met een knuffel/zoen 

en worden de kinderen toevertrouwd aan de juf op de speelplaats. 

Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem kort én vastberaden afscheid. 

Zeg aan jouw kind dat het wordt afgehaald en vertel ook wie het aan 

de schoolpoort mag verwachten. 

 

• De volgende dagen is het kind welkom vanaf 8u op de grote 

speelplaats of vanaf 8.15u op de kleine kleuterspeelplaats. Er is toezicht 

aan de poort tot 16.15u voor wie wordt afgehaald. Voor of na deze 

schooluren kan uw peuter terecht in de naschoolse opvang. 

 

• Schooluren: 

o 8.30u – 11.40u 

o 13.10u – 15.55u 

o Op woensdag is er klas tot 11.40u 

o Op vrijdag is er klas van 13.20u tot 15.00u 

 

• Je kan jouw kind na school komen afhalen op de kleine speelplaats 

(kant Smedenstraat)… voor de Jager: op de grote speelplaats 

 

• Steek in zijn/haar tasje: 

o Zijn/haar lievelingsknuffel om op moeilijke momenten troost te 

brengen. 

o Reservekleertjes in een aparte zak(onderbroekje, broek, kousen, 

onderhemdje,…) en een plastiekzakje voor het geval er een 

‘ongelukje’ gebeurt. 

o Een lekker tussendoortje: in de voormiddag een geschild stukje 

fruit & in de namiddag een koekje waarvan je zeker weet dat 

jouw kind het lust. 

o Een slabbetje indien het ’s middags op school blijft eten 
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o Een luier en een knuffel indien jouw kind over de middag een 

middagdutje doet.  

 

• Zeker alles naamtekenen (schooltas, doosjes, koeken, kledij,…) 

 

• Soms zijn er toch probleempjes die zich kunnen voordoen, bijv. een 

huilbui bij het afscheid. Een huilbui komt er onvermijdelijk, vroeg of laat. 

Heel wat kinderen houden op met huilen wanneer ze hun papa of 

mama niet meer zien.  Je kan altijd bellen naar de directeur indien je 

bezorgd bent… 

Terug thuis 

 

De kans is groot dat een kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, 

vooral de eerste dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht 

inslapen. 

 

Enkele tips: 

• Laat jouw kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken 

voor een rustige activiteit zoals tekenen, voorlezen,… 

 

• Overstelp het niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail 

vertelt. Beginnertjes zitten boordevol indrukken dat ze geen 

aanknopingspunt kunnen vinden om te vertellen. In de loop van de 

dagen, beetje bij beetje, zal je zijn/haar nieuwe leventje leren kennen. 

Denk erom: 

 

Niet alle kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool 

komen, ondervinden  moeilijkheden. De meeste problemen 

komen maar tijdelijk voor in de periode van aanpassing. 

Sommige kinderen moeten even wennen aan het “nieuwe”. 

Geef dit tijd, meestal duurt dit maar even. 
 

TIP: Heel veel informatie kan je vinden op de website van onze 

school  (bijv. schooluren, uren naschoolse opvang, foto’s, 

menukaart, kalender…) 
 

 

Ten slotte: GENIET & LEEF MET UW PEUTER MEE!!! 
 


